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A BRG dá as boas-vindas à Comunidade Educativa através da 

primeira Newsletter do ano letivo 2016/2017, desejando a todos 

FELICIDADE tanto na vida profissional como na pessoal, nas palavras 

da poetisa Cecília Meireles… 

 

 

 

 

A Arte de Ser Feliz 

Houve um tempo em que minha janela se abria  
sobre uma cidade que parecia ser feita de giz.  
Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco.  
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, 
e o jardim parecia morto.  
Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde,  
e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas.  
Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse.  
E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus 
dedos magros e meu coração ficava completamente feliz.  
Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor.  
Outras vezes encontro nuvens espessas. 
Avisto crianças que vão para a escola.  
Pardais que pulam pelo muro.  
Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais.  
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar.  
Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega.  
Às vezes, um galo canta.  
Às vezes, um avião passa.  
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino. 
E eu me sinto completamente feliz.  
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas,  
que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem,  
outros que só existem diante das minhas janelas, e outros,  
finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim. 
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INFORMAÇÕES 

     
No dia 13 decorreu a 

receção às turmas de 5º 

ano com o tema A 

biblioteca e os sentidos. 

A oferta pedagógica da BE 

foi do agrado das seis 

turmas presentes. 

 

 A professora bibliotecária 

realizará com os Diretores de 

Turma e a respectiva turma o 

Bibliopaper, atividade que tem 

como objetivo conhecer um 

pouco mais do funcionamento 

deste espaço. 

As sessões serão agendadas 

para a aula de Formação 

Cívica. 

 A atividade Hora do Conto 

realizar-se-á ao longo de todo 

o ano letivo, com textos 

sugeridos pelos professores ou 

pela equipa da biblioteca. 

 

Outubro será o Mês 

Internacional das Bibliotecas 

Escolares. A temática é O 

Prazer de Ler.   

 

    

Para finalizar, três links que consideramos pertinentes para o início do ano 

letivo: 

Prezi 1 – A Voz – Uma prioridade (1ª sessão) 

http://prezi.com/g6zo8rmkl9tv/a-voz-uma-prioridade/ 

Prezi 2 – A Voz – Uma prioridade (2ª sessão) 

http://prezi.com/zw2sjkgjobkb/a-voz-uma-prioridade-sessao-2/ 

Jing – A postura e a voz (3ª sessão) 

http://screencast.com/t/ZkyDr4Yyp 

 

 

 

 

Pego na bruteza de uma pedra e sei que todo o meu trabalho é renascer. 

        José Fanha 
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